
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-05-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. BIELSZOWICKA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-738 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48502406250

Nr faksu E-mail alhen@wp.pl Strona www www.brychczy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-12-23

2019-12-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36615855900000 6. Numer KRS 0000654881

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Brychczy prezes TAK

Mateusz Opara członek zarządu TAK

Andrzej Flis członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ZeonKrólikowski przewodniczący rady 
nadzorczej

TAK

Dominik Pietrzak członek rady nadzorczej TAK

Cezary Kępiński członek rady nadzorczej TAK

AKADEMIA PIŁKARSKA BRYCHCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

Odpłatnie - prowadzenie wyspecjalizowanych zajęć sportowych piłka nożna, Treningi piłkarskie odbywają w małych 
grupach, maksymalnie dwunastu zawodników. Zajęcia piłkarskie prowadzone są dla jednej grupy trzy razy w 
tygodniu po 1,5 godzinie.  Treningi przygotowane są według schematu; część wstępna (rozgrzewka), część główna – 
ćwiczenia piłkarskie i różnego rodzaju gry piłkarskie, część końcowa – rozciąganie, omówienie zajęć.
Organizacja obozów sportowych piłkarskich – w czasie wyjazdów sportowych oprócz treningów piłkarskich 
organizujemy gry, zabawy (np. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, zabawa w chowanego, podchody,  gry 
planszowe, tenis ziemny i stołowy). 
Nieodpłatnie - prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych – zajęcia gimnastyczne, koordynacja i tym 
podobne. Organizacja spotkań starszych sportowców z młodszymi sportowcami, którzy opowiadają o; przebiegu 
swojej kariery, sposobie trenowania na przykład częstotliwości treningów, warunków w jakich odbywały się zajęcia, w 
jakim sprzęcie wtedy trenowali i tym podobne.  
Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania.
Organizujemy również spotkania z dietetykami, którzy edukują zawodników w zakresie zdrowego odżywiania, 
regeneracji po treningach i zawodach sportowych. Dietetycy przedstawiają podczas spotkań jak można skutecznie 
wprowadzić w życie zdrowe nawyki żywieniowe i jak prawidłowo regenerować swój organizm np. Odpoczynek po 
obiedzie dłuższy sen, ograniczenie korzystania z komputerów, telefonów i telewizji. Więcej czasu należy spędzać na 
świeżym powietrzu np.; jazda na rowerze, rolkach, podczas zimy natomiast sanki, narty i łyżwy.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

80

0
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5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Głównym  celem  Akademii  Piłkarskiej  Brychczy  
jest  zapewnienie  prawidłowego  rozwoju 
psychofizycznego  dzieciom  pomiędzy  4 a 13  
rokiem  życia, poprzez  ich  udział  w  
zorganizowanych  zajęciach  o  charakterze  gier  i  
zabaw. Poprzez  taką  formę  zajęć  chcemy  
stopniowo  wprowadzać  młodych  adeptów  w  
tajniki  piłki  nożnej  i  przyszłego  specjalistycznego 
 treningu. Naszym  programem  pragniemy  objąć  
zarówno  chłopców  jak  i  dziewczęta  co  jest  
naturalnym  trendem  w  wielu  renomowanych  
szkółkach  piłkarskich.

Ważną  częścią  naszego  projektu  są  ponadto  
plany  organizacji  licznych  turniejów piłkarskich.
Wiek  adeptów  naszej  Akademii, wpisuje  się  w  
ramy  dwóch  bardzo  istotnych  etapów  szkolenia:
–  etap  przygotowania  wstępnego (do 10  roku  
życia)
–  etap  szkolenia  podstawowego (od 11 do 13  
lat)
Pomimo  różnic  w  ich  charakterystyce  mają  one  
kilka  wspólnych  mianowników, a  mianowicie:
– dostarczenie  radości  i  satysfakcji  ćwiczącym  z  
treningu,
– zapewnienie  wszechstronnego  rozwoju  
fizycznego i  zdrowia,
– opanowanie  podstaw  umiejętności  
technicznych  z  zakresu  gry  w  piłkę  nożną,
– wszechstronną  stymulację  rozwoju  wybranych  
cech  motorycznych (szybkości, koordynacji  
ruchowej, gibkość).
Jak  widać  nadrzędnym  celem  naszej  pracy  jest  
prawidłowy i wszechstronny  rozwój  naszych  
podopiecznych.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 71 017,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 48 491,49 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 22 525,69 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

0,00 zł

60 199,14 zł

0,00 zł

304,16 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 93.19.z

Organizacja spotkań starszych sportowców z młodszymi sportowcami, którzy opowiadają o; 
przebiegu swojej kariery, sposobie trenowania na przykład częstotliwości treningów, warunków w 
jakich odbywały się zajęcia, w jakim sprzęcie wtedy trenowali i tym podobne. Starsi zawodnicy 
opowiadają również o życiu codziennym, jakie mieli obowiązku w domu i jak musieli pomagać 
swoim rodzicom. Opowiadali również o szkołach do których uczęszczali, jakich przedmiotów się 
uczyli i czy byli wzorowymi uczniami oraz w jaki sposób spędzali czas wolny.

2 85.51.z

Prowadzenie wyspecjalizowanych zajęć sportowych piłka nożna, Treningi piłkarskie odbywają w 
małych grupach, maksymalnie dwunastu zawodników. Zajęcia piłkarskie prowadzone są dla jednej 
grupy trzy razy w tygodniu po 1,5 godzinie.  Treningi przygotowane są według schematu; część 
wstępna (rozgrzewka), część główna – ćwiczenia piłkarskie i różnego rodzaju gry piłkarskie, część 
końcowa – rozciąganie, omówienie zajęć.
Organizacja obozów sportowych piłkarskich – w czasie wyjazdów sportowych oprócz treningów 
piłkarskich organizujemy gry, zabawy (np. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, zabawa w 
chowanego, podchody,  gry planszowe, tenis ziemny i stołowy).

3 85.59.z

Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania.
Organizujemy również spotkania z dietetykami, którzy edukują zawodników w zakresie zdrowego 
odżywiania, regeneracji po treningach i zawodach sportowych. Dietetycy przedstawiają podczas 
spotkań jak można skutecznie wprowadzić w życie zdrowe nawyki żywieniowe i jak prawidłowo 
regenerować swój organizm np. Odpoczynek po obiedzie dłuższy sen, ograniczenie korzystania z 
komputerów, telefonów i telewizji. Więcej czasu należy spędzać na świeżym powietrzu np.; jazda 
na rowerze, rolkach, podczas zimy natomiast sanki, narty i łyżwy.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 60 503,30 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 10 513,88 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Flis - członek zarządu
02.03.2021 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-05-11

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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